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Úvod 
 
Problematika hypotermie je téma, o kterém se v současné době hodně diskutuje a 

probíhá několik studií, které by měly objasnit komplexní účinky cíleného snižování 

teploty na lidský organismus. Tohle téma pro absolventskou práci jsem si vybrala, 

jelikož mně zajímá termoregulační systém člověka a  názory odborné veřejnosti na 

cílenou hypotermii se hodně odlišují. V přednemocniční péči se k zahájení hypotermie 

z příčiny náhlé zástavy oběhu a  lepší neurologicke prognozy  u nás přiklání stále více 

odborníků a účelem aplikace terapeutické hypotermie je co nejmenší deficit 

zdravotního stavu ve srovnání s předchorobím. 

Chci popsat mechanismy adaptace na chladné prostředí při náhodné hypotermii. K ní 

dochází nejčastěji v zimních měsících na horách nebo po pádu do chladné vody. Mezi 

ohrožené skupiny patří sportovci, senioři, děti, ale také osoby po úrazech a v 

neposlední řadě i členové horské služby a záchranáři.  

Pokusím se objasnit vliv nízké teploty na kvalitu života člověka po cílené terapeutické 

hypotermii. Zaměřím se na výhody a nevýhody zahájení terapeutické hypotermie, zdali 

se po ochlazení pacienta snižuje riziko závažného poškození mozku a snižuje úmrtnost 

pacientů. Jaký význam má uplatnění metody již v přednemocniční péči v terénu, kdy k 

němu dojde o desítky minut dříve, než kdyby se postup zahájil až v nemocničním 

zařízení.  

V současné době nachází terapeutická hypotermie použití i v několika oblastech 

klinické medicíny, např. v neonatologii, neurochirurgii, kardiochirurgii,  v terapii 

ischemických i hemoragických cévních mozkových příhod apod. Neexistují jednoznačná 

data o přínosu této metody při většině těchto indikací a probíhají intenzivní studie. 

Naopak u pacientů po KPR se ukazuje zlepšení výsledků další léčby. Chtěla bych zjistit 

postoj k této aplikaci do praxe v přednemocniční péči v České republice.  

Posádky ZZS by měly být připraveny zahájit u pacientů po obnovení krevního oběhu po 

KPR mírnou terapeutickou hypotermii. U pacienta s náhodnou hypotermií ji co  

nejrychleji rozpoznat, zahájit vhodnou terapii dle stupně hypotermie a transportovat 

pacienta do příslušného zařízení definitivního ošetření. 
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1 Cíl absolventské práce  

1.1 Hlavní cíl 

 Vypracovat celistvý přehled týkající se problematiky hypotermie, zaměřený na 

péči v přednemocničním prostředí. 

1.2 Dílčí cíle 

 Objasnit princip termoregulace v organismu člověka  

 Vysvětlit vliv teploty na lidský organismus 

 Shromáždit informace o účinku terapeutické hypotermie na organismus člověka 

 Ukázat na kazuistikách použití terapeutické hypotermie 
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2 Teoretická část 

 

2.1  Historie hypotermie 

 

     Lidé byli od pradávna vystaveni chladu, který se pokoušeli překonat či využít. 

Studiem vlivů extrémních podmínek na člověka, především chladu, se věda zabývá 

přibližně sedmdesát let, i když zkušenosti s extrémním chladem jsou mnohem starší.  

     Přesné měření tělesné teploty je datováno od 19. století a stalo se základem  

moderní diagnostické medicíny.  

      První použití má kořeny již ve starém Egyptě nebo Řecku, již Hippokrates 

doporučoval použít obložení raněných ledem a sněhem pro snížení krvácení. Na 

začátku 19. století osobní lékař Napoleona baron Dominigue Jean Larrey (označovaný 

za otce válečné chirurgie) vypozoroval, že u zraněných podchlazených vojáků, kteří 

leželi blíže k ohni, docházelo k úmrtí rychleji na rozdíl od vojáků, kteří byli od ohniště 

vzdáleni. Tohoto poznatku hypotermie poté využil přímo na bojišti. [KLEMENTA,2010] 

    Dle dochovaných pamětí poskytly poznatky o vlivu teplot na organismus člověka 

různé historické události, např. velký exodus při tažení císaře Napoleona na Rus, kdy 

především vlivem zimy, hladu a vyčerpání došlo k 90 % ztrátám obou jednotlivých 

armád, první přeplavání kanálu La Mance, ztroskotání Titaniku, první snahy o zdolání 

Mount Everest a také druhá světová válka, kdy byli v rámci pokusů vybraní vězni nazí 

ponořeni do kádí s vodou ochlazenou na 0°C a bylo zjišťováno, jak dlouho dokáží 

odolávat smrti. 

      Vliv chladu na člověka poprvé u nás laicky zkoumal na počátku 19. století německý 

léčitel Priessnitz a později lékaři MUDr. Chodounský, MUDr. Sylaba a Oldřich Liška. 

     V polovině 20. století byly popsány případy úspěšných oživení po protrahované 

hypoxii u tonoucích, podchlazených obětí. Po roce 1945 byly publikovány první pokusy 

s hypotermií u pacientů během operací mozkových aneuryzmat, později byla 

hypotermie použita u kardiochirurgických pacientů. [KLEMENTA, 2010] 

     V 80. letech 20. století se prokázaly výhody menších komplikací mírné hypotermie 

vzhledem k hluboké a hypotermie byla opakované studována.  
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V roce 2005 bylo v rámci nových KPR guidelines zapracováno doporučení na provádění 

hypotermie po zástavě oběhu z kardiální příčiny.  

    Problematice hypotermie se v současné době věnuje řada různých typů studií. 

[KLEMENTA,2010] 

 

2.2  Principy termoregulace 

      

     Člověk je organismus teplokrevný (homoiotermní). To znamená, že udržuje relativně 

stálou teplotu nitra těla, tzv. tělesného jádra. Tato teplota se pohybuje kolem 37 °C, 

během dne se mění v rozmezí 0,5° (diurnální rytmus). Nejnižší je přibližně ve 4-6 hod 

ráno a nevyšší v 16-18 hod odpoledne.  [MERKUNOVÁ, OREL, 2008] 

Rozdílná je teplota tělesného jádra a teplota povrchová. Teplota, která je měřena 

v rektu nebo ve vagině, je o více než 0,5 °C vyšší, než teplota měřena v podpaží. 

Teplota měřená pod jazykem je přibližně o 0,2 °C vyšší než v podpaží. 

Uvedená teplota je podmínkou pro fyziologickou intenzitu buněčného metabolismu, 

jehož výši významně ovlivňuje: 

 Při poklesu tělesné teploty na 30-28 °C metabolická aktivita buněk klesá, pokles 

pod kritické hodnoty (28-26 °C) dokonce metabolismus zastavuje. Velmi citlivě 

reaguje na takové podmínky primární centrum srdeční automacie (sinusový 

uzel). Dochází k poruchám srdečního rytmu až k zástavě srdeční. 

 Při vzestupu teploty nad kritickou hranici (43 °C) je příčinou poškození 

organismu až smrti znehodnocení buněčných bílkovin. [MERKUNOVÁ, OREL, 

2008] 

     Tvorba tepla v těle závisí na energetické přeměně v buňkách, na kterou má vliv řada 

faktorů, např. fyzická práce a tělesná cvičení, tělesná teplota, fáze ontogenetického 

vývoje, příjem potravy, aktivita sympatiku, hormony. K udržení fyziologické teploty 

tělesného jádra je nezbytný plynulý výdej, jelikož v organismu dochází ke stálému 

vzniku tepla. Tvorba tepla v těle kolísá a organismus je navíc vystaven teplotním 

výkyvům zevního prostředí. [MERKUNOVÁ, OREL, 2008] 

Musí být proto vybaven mechanismy, které  výkyvy tělesné teploty kontrolují a 

spouštějí přiměřené termoregulační reakce. Termoregulační centrum leží 
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v hypotalamu a je nastaven na fyziologickou hodnotu teploty tělesného jádra. Centrum 

získává informace o povrchové teplotě z kožních termoreceptorů, teplotu tělesného 

jádra kontroluje prostřednictvím teploty krve protékající hypotalamem a dle toho 

zajišťuje potřebné kompenzační termoregulační reakce na teplo nebo chlad. 

     K reakcím aktivovaným chladem patří zúžení kožních cév, výdej adrenalinu, růst 

svalového napětí a svalový třes, výdej tyreotropního hormonu. 

     K reakcím aktivovaným teplem patří rozšíření kožních cév, vysoká produkce potu, 

pokles energetické přeměny buněk. 

 

2.2.1 Omezení tepelného výdeje 

     Obvykle první reakce organismu na chlad je vazokonstrikce. Týká se jak kůže a 

podkoží, tak také neaktivních svalů. Zúžení cév v nepracujících svalech může přispět 

k celkové izolaci organismu až o 85 %. [ZEMAN, 2006] Vazokonstrikce bývá 

v extrémních chladu často vystřídána vazodilatací, což má své lokální výhody, které 

spočívají ve větší rezistenci proti omrzlinám a v zabezpečení důležité funkce rukou 

v chladu. 

     Trvají-li adaptační mechanismy na chlad dostatečně dlouho, dochází obvykle ke 

zvětšení vrstvy podkožního tuku. Ten je významným činitelem v ochraně proti chladu 

pro svoji malou tepelnou vodivost a relativně nízkou vaskularizaci. [ZEMAN, 2006] 

Člověk se brání tepelným ztrátám i svým chováním, a to redukcí povrchu těla, svalovou 

aktivitou a volbou vhodného oděvu. 

     Poměr povrchu těla k tělesné hmotnosti má rovněž vliv na termoregulaci. Člověk  

s dobře vyvinutým svalstvem má menší povrch těla vzhledem ke své hmotnosti, a je 

tedy méně náchylnější k prochlazení. 
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     Cesty výdeje tepla (obrázek 1, obrázek 2 ): 

 Sálání (radiace) je bezdotykový přenos tepla, které organismus předává všem 

předmětům v okolí, jejichž teplota je nižší než teplota kůže 

 Vedení (kondukce) je přenos tepla z kůže na okolní vzduch v případě, že je 

chladnější než kůže, ztráty zvyšuje plynulé odstraňování prohřáté vrstvičky 

vzduchu z povrchu kůže prouděním (konvekce) 

 Odpařování (evaporace) zahrnuje plynulé odpařování vody z povrchu těla, vody 

ze sliznic dýchacích cest a odpařováním potu. 

 

 

Obrázek 1 Ztráty tepla.  

Zdroj: www.akutne.cz   

 

 

 

 
Obrázek 2 Mechanismy výdeje tepla.  

Zdroj: www.fsps.muni.cz 

 

http://www.akutne.cz/
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2.2.2 Zvýšená tvorba tepla – termogeneze 

     Termogeneze je možná buď svalovou činností nebo třesem na straně jedné a 

metabolickým zvýšením produkce tepla, tzv. netřesovou termogenezí na straně druhé.  

[ZEMAN, 2006] Oba tyto mechanismy vyvolávají zvýšené prokrvení povrchových oblastí 

těla. V důsledku toho klesá izolační kvalita tělesného povrchu a tepelné ztráty se 

mohou zvětšit. Termogeneticky nejúčinnější je netřesová produkce tepla, která je 

indikována působením katecholaminů, zvláště noradrenalinu. 

 

2.2.3 Klasifikace chladové adaptace 

Chladová adaptace se dělí do 4 skupin: 

1. genetická – např. australští domorodci jsou schopni spát v chladu méně oblečeni a      

    přikryti než Evropané, aniž by si zažívali pocit tepelné nepohody; 

2. aklimatizace – reakce na komplex zevních faktorů, jako jsou sezónní a klimatické  

    změny; 

3. aklimace – změna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšení přežívání   

    organismu, reakce na prostředí (např. na chlad) 

4. habitace (přivykání) – zmenšení vlivu nebo citlivosti po opakovaném chladovém  

   podnětu. 

 

2.2.4 Měření teploty 

Faktory ovlivňující tělesnou teplotu: 

 věk 

 denní doba  

 hormonální produkce 

 stres, psychické rozpoložení 

 okolní prostředí 
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Pro různá místa měření tělesné teploty se používá rozdílných teploměrů. Mezi 

nejběžněji využívané tělesné teploměry patří: 

 lékařský teploměr maximální (bezrtuťový) – nejběžnější, měření 

v podpaží, v třísle , 

 teploměr ústní maximální - má trojboký tvar,  menší průměr, 

 teploměr rektální maximální - baňka s rtutí má hruškovitý tvar, 

 digitální teploměr (elektronický teploměr) 

 teploměr z tekutých krystalů (tvar pásky na čelo) 

 speciální teploměry - jsou určeny pro dlouhodobé měření tělesné 

teploty, ARO, JIP  

 

Místa vhodná pro měření tělesné teploty: 

 axilla (podpažní jamka), 

 ústa, naměřená hodnota je 0,3°C vyšší než v axille, 

 rektum (konečník), naměřená teplota je vyšší o 0,5 °C než v axille, 

 vagina (pochva) - bazální teplota  

 zevní zvukovod, naměřená teplota je vyšší o 0,6 °C než v axille, 

 třísla, naměřená hodnota je stejná jako v axille. 

 

2.3  Pojem hypotermie 

2.3.1 Definice 

     Hypotermie je definována jako pokles teploty tělesného jádra pod 35°C.  

[ČEŠKA, 2010] Může být náhodná, ale též terapeutická, kdy se využívá mírné 

hypotermie (32-34 °C) pro předpokládaný lepší neurologický stav pacienta. Setkáváme 

se s ní především zimě a v chladném klimatu, ale může k ní dojít za všech okolností, kdy 

zevní teplota poklesne pod 35 °C a je porušena termoregulace.  
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2.3.2 Dělení hypotermie 

     Schematicky dělíme hypotermii na mírnou, kdy tělesná teplota klesá k hodnotám 

blízkým 32 °C. Z tohoto podchlazení se může organismus dostat ještě vlastními silami 

při pobytu v teplé místnosti pohybovou aktivitou, třesem a pitím teplých nápojů. 

Klesne-li teplota na hodnota 30-32 °C, mluvíme o střední hypotermii. V tomto případě 

se již projevuje nepříznivý vliv chladu na vodivý systém srdce, takže se objevuje 

bradykardie a poruchy srdečního rytmu. Pokles tělesné teploty pod 30 °C znamená 

těžkou hypotermii. Ta bývá provázena nebezpečnými poruchami srdečního rytmu, 

poklesem krevního tlaku a mělkým dýcháním. Při těžké hypotermii vedou uvedené 

poruchy k retenci CO2 a k metabolické acidóze. Při tělesné teplotě pod 30 °C se objevují 

také poruchy mentálních funkcí, počínaje apatií, přes zmatenost až k letargii a 

bezvědomí. Schopnost regulovat teplotu těla ztrácí organismus zcela při tělesné 

teplotě pod 29 °C. Organismus pak již není schopen se vlastními silami z podchlazení 

dostat. Smrt nastává při poklesu tělesné teploty na 24-25 °C. [ZEMAN, 2006] 

     

2.3.3 Formy podchlazení 

     K akutní formě dochází např. po pádu do ledové vody, subakutní formou může být 

vyčerpaný turista. K protrahované formě dochází při dlouhodobém ležení venku při 

nízké teplotě a chronická forma se vyskytuje u starších nemocných, kteří žijí 

v nepříznivých sociálních podmínkách. Citlivost k poškození chladem se zvyšuje při 

dehydrataci, nadměrném užívání alkoholu a drog, anémii, poruchách vědomí, 

vyčerpanosti, hladu, zhoršení oběhu v důsledku kardiovaskulárních onemocněních. 

Jinou příčinou může být ovlivnění termoregulačního centra při traumatech, tumorech, 

vaskulárních lezích hypothalamu a míchy, encefalitidách. 
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2.3.4 Patofyziologie 

Hypotermie účinkuje na lidský organismus na několika úrovních. Především se jedná o 

snížení metabolických potřeb tkání, dochází ke snížení mozkové perfuze a ke snížení 

nároků na dodávku kyslíku. [KLEMENTA, 2010] 

     V mozkové tkáni je dosaženo snížení metabolických nároků na 1 °C přibližně o 6 %, 

dochází k omezení tvorby mozkového edému a snížení interkraniálního tlaku. 

Hypotermie blokuje uvolnění glutamátu během ischémie a působí preventivně proti 

poškození mikrotubulárních proteinů, které jsou nezbytné pro zachování buněčné 

struktury, ovlivňuje interakci mezi leukocyty a endotelem a snižuje produkci 

protizánětlivých mediátorů, ke kterým patří oxid dusnatý, iterleukin 6. U hypoxicky 

postiženého mozku díky hypotermii dochází k omezení produkce excitačních 

mediátorů a potlačení zánětlivé reakce, současně dochází ke zvýšení systémové 

vaskulární rezistence spjaté se snížením minutového srdečního výdeje. Mohou se 

objevit poruchy vnitřního prostředí a zhoršení krevní srážlivost včetně poklesu bílých 

krvinek.  

     V počáteční fázi hypotermie se u pacienta vyskytuje tachypnoe následované 

bradypnoí, hypoxií a hyperkapnií, což způsobí vasodilataci a tím další prochládání 

pacienta. Dechová aktivita vymizí při teplotě pod 24 °C. Při těžké hypotermii často 

dochází ke vzniku závažných arytmií.  Kardiovaskulární odpověď ze stimulace 

sympatiku vyúsťuje ve zvýšení pulsu, srdečním výdeji, systémovém cévním odporu, 

spotřebě kyslíku, tepovém objemu a krevním tlaku. Chlad působí především na 

sinusový uzel zpomalením tepové frekvence s následnými poruchami rytmu a srdeční 

zástavou.  

     K amnézii dochází již při teplotě 34 °C a k různým stupňům poruch vědomí při 

teplotě 32 °C.  Pacient postupně trpí dysartrií, následuje zpomalená reakce zornic na 

osvit, zpomalené šlachové reflexy, ztuhlost krku/ těla. Při teplotě 25-26 °C  pacientovy 

zorničky nereagují na světlo a šlachové reflexy jsou vymizelé. V počátku dochází k 

polyurii, s postupující hypotermií následuje oligurie z důvodu sníženého srdečního 

výdeje a vazokonstrikce způsobené renální tubulární  ischémií. Kombinace 

vazokonstrikce a diurézy vyúsťuje v hypovolémii. V hematologickém systému dochází 
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ke zvýšenému hematokrytu a krevní viskozitě. Dochází také k hyperglykémii z důvodu 

poklesu metabolismu sacharidů a ke zvýšené mobilizaci sacharidů. 

     V extrémně chladném prostředí dochází k poklesu teploty v periferních tkáních, 

mohou vznikat lokální omrzliny a srážení krve může vést k trombóze. 

 

2.4  Hypotermie 

 

2.4.1 Diagnoza 

     Diagnostikovat hypotermii lze na základě: 

1. Anamnézy – expozice chladnému prostředí, prochládání urychluje pobyt ve vodě, 

mokré oblečení, vítr nebo další okolnosti jako nedostatečná termoregulace u osob 

hraničních věkových kategorií, při intoxikaci alkoholem či léky, polytraumatech, 

kraniotraumatech nebo imobilizaci. 

2. Měření teploty -  na základě teploty hypotermii dělíme na tři stupně (viz výše). 

V přednemocniční péči je nejvhodnější měření teploty v zevním zvukovodu pomocí 

tympanálního teploměru, avšak toto měření může udávat menší hodnoty než jsou 

skutečné, např. při velmi nízké teplotě okolí, při přítomnosti sněhu ve zvukovodu, při 

zástavě oběhu, při těžké hypotermii. 

3. Dle klinického stavu – stadium hypotermie se hodnotí dle přítomnosti svalového 

třesu, úrovně vědomí, přítomnosti a frekvenci dýchání srdeční akce. 

4. EKG – lze tam najít nespecifické změny – tzv. Osbournovu J vlnu (rozšířený komorový 

komplex) 

 

2.4.2 První pomoc 

     V rámci první pomoci je nejdůležitější ošetřit stavy ohrožující život a zabránit 

dalšímu prochladnutí pacienta -  odstraníme mokrý oděv, nahradíme ho suchým a 

zabalíme postiženého do termofolie (obrázek 3). Důležitá je prevence maligních 

arytmií, které mohou vznikat při pohybu a změně polohy. S hypotermickým pacientem 

se má hýbat co nejméně a velmi pomalu. Při mírné hypotermii můžeme podávat teplé 
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nealkoholické nápoje a vysokoenergické potraviny.  Při omrzlinách nemasírujeme 

postižené části, pouze končetiny zabalíme do obvazu, mezi prsty vložíme gázové vložky 

a zajistíme co nejrychlejší transport do zdravotnického zařízení. 

 

                                               

 

 

 

 

 

Obrázek 3 Použití termofolie. 

Zdroj: Český červený kříž, Kroměříž 

 

2.4.3 Terapie 

     Přednemocniční vyšetření a ošetření pacienta je nutné provést v minimálně nutném 

rozsahu, při střední a těžké hypotermii pacienta transportovat v horizontální poloze, za 

imobilizace a kontinuálního monitoringu.  Léčba musí být zaměřená na zabránění 

dalších ztrát tepla, prevenci maligních poruch rytmu, udržení, případně obnovení 

srdečního výdeje a udržení oxygenace.  

     Při střední a těžké hypotermii se ohřívání pacienta začíná ohřátým a zvlhčeným 

kyslíkem, a pokračuje ohřátou infuzí (až na 42 °C). Pokud to lze, je možné ohřát 

krystaloidní roztoky v mikrovlnné troubě. S výrazným efektem nelze počítat, spíše se 

zpomalí ochlazování, jelikož 1000 ml F 1 ohřátého na 40 °C u člověka s hmotností 70 kg 

zvýší jádrovou teplotu jen o 0,3 °C. Provádí se masívní infuzní léčba, protože pacient je 

dehydratovaný chladovou polyurií a ohříváním se navíc zvyšuje kapacita cévního 

řečiště. Inotropní podpora dobutaminem se přidá až po reakci cirkulace na tekutinovou 

nálož. 

     Pacienta se zástavou je nutné transportovat za kontinuální resuscitace, která se 

provádí dle stejných principů jako u normotermického pacienta – poměry 

komprese:umělé vdechy 30:2, frekvence 100/min (obrázek 4). Dýchací cesty je třeba 

zajistit intubací a ventilovat s vysokou koncentrací kyslíku ohřátého na 40-46 °C. Při 

tracheální intubaci hrozí u pacienta v těžké hypotermii možnost vyprovokování 
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komorové fibrilace. Je třeba neustálá kontrola pulzu a EKG. Léky (adrenalin, 

amiodaron) se nepodávají do ohřátí pacienta na minimálně 30 °C, potom jsou intervaly 

podávání dvojnásobné a na normální intervaly se přechází při teplotě 35 °C. 

Při ohřívání mají arytmie s výjimkou komorové fibrilace tendenci ke spontánní úpravě. 

Kardiostimulace při sinusové bradykardii je potřebná jen v případě, když přetrvává i po 

úplném ohřátí.  Resuscitace se nezahajuje při lavinové nehodě, jestliže oběť je 

vyproštěna po 35 minutách po zasypání a neměla vzduchovou kapsu ani volné dýchací 

cesty. Resuscitaci je možné ukončit, jestliže hladina draslíku v séru je více než  12 

nmol/l. 

 

 

Obrázek 4 Algoritmus péče o hypotermického pacienta. 

Zdroj: MUDr. J. Kubalová, ZZS kraje Vysočina 
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2.4.4 Směřování pacienta 

     Cílové pracoviště je nutné volit dle stavu pacienta a závažnosti hypotermie, nejlépe 

na pracoviště s možností mimotělního oběhu. V současné době je preferována ECMO 

(extrakorporální membránová oxygenace). ECMO umožňuje delší kardiovaskulární 

podporu po úvodní resuscitaci a redukuje riziko srdečního selhání, které je po ohřátí 

běžné. 

 

2.5  Terapeutická hypotermie v PNP 

2.5.1 Indikace 

     Pacienti po srdeční zástavě s jakýmkoliv iniciálním rytmem (komorová tachykardie, 

fibrilace komor, elektromechanická asociace nebo asystolie), u kterých bylo dosaženo 

návratu spontánní cirkulace, jsou v komatu, uměle ventilováni a doba od ROSC je ≤ 6 

hodin. [ŠKULEC, 2007] 

     Úvahy o indikaci mírné hypotermie zahajujeme až v poresuscitační fázi, tj. v době 

dosažení ROSC. Se samotným procesem KPR metoda nesmí interferovat a v podstatě ji 

nelze během resuscitace zahájit. 

 

2.5.2 Kontraindikace 

Absolutní kontraindikace 

 pacient při vědomí po krátké resuscitaci 

 status neresuscitovat nebo status neintubovat u nemocných, kteří nejsou    

 zaintubováni v rámci resuscitačních pokusů 

 jiná jednoznačná příčina bezvědomí než srdeční zástava (intoxikace, CMP 

apod.), 

 akutní srdeční selhání Killip III nebo IV (tabulka 1)  

 traumatická srdeční zástava 

 spontánní hypotermie pod 30 °C 

 bradykardie vyžadující transthorakální kardiostimulaci. 
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Relativní kontraindikace 

 těžká oběhová nestabilita po resuscitaci včetně nekontrolovatelných 

arytmií 

 velké krvácení nebo podezření na něj 

 těžká sepse, septický šok 

 známá gravidita 

 všeobecný názor na nevhodnost indukce mírné hypotermie pro velké 

riziko   

 komplikací či závažné přidružené onemocnění (myopatie, koagulopatie) 

      [ŠKULEC, 2006] 

 

Killip Popis Mortalita 

I bez klinických známek srdečního selhávání 6% 

II chrůpky na plicích, S3 cval a zvýšená náplň krčních žil 17% 

III vyjádřený akutní plicní edém 38% 

IV kardiogenní šok, hypotenze (systolický krevní tlak <90mmHg, 
známky periferní vazokonstrikce (oligurie, cyanóza, pot) 

81% 

 

Tabulka 1 Srdeční selhání Killip. 

Zdroj: www.mudr.org 

 

 

2.5.3 Ochlazovací techniky 

     Existuje řada různých ochlazovacích technik. V PNP je třeba použít metodu rychlou, 

účinnou, jednoduchou a bezpečnou (obrázek 5 – 8). Z tohoto hlediska se v současnosti 

jeví jako optimální rychlé bolusové nitrožilní podání chladného fyziologického roztoku 

o teplotě 4-5 °C v dávce 5-30 ml/kg do periferní žíly, čímž lze dosáhnout ochlazovací 

rychlosti 1,4-1,8 °C/30 min. [ŠKULEC, 2009] Optimální je k aplikaci zavést samostatný 

(tj. druhý) periferní žilní vstup širokou kanylou (17 nebo 14 G). Alternativou je zavedení 

centrálního žilního katetru nebo ponechání jednoho širokého žilního vstupu u 

stabilních pacientů (minimálně 20 G). Vzhledem k plánované volumexpanzi je vhodné 

zavést permanentní močový katetr. 

     U nemocných s lehkým srdečním selháním Killip II podáme nižší množství, cca 5-10 

ml/kg, u stabilních pacientů s intravaskulární hypovolemií podáme až 30 ml/kg.  
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[ŠKULEC, 2009] Chladný roztok aplikujeme přetlakovou manžetou na maximální tlak 

300 mm Hg. Během ochlazování kontinuálně monitorujeme vitální funkce. 

    Jiné ochlazovací postupy jako je povrchové chlazení ledovými obklady, ochlazovací 

matrací, laváž žaludku chladným roztokem apod. v PNP nepoužíváme. Znesnadňují 

manipulaci s pacientem,  představují další zdržení a vyžadují velký objem pomůcek. 

[ŠKULEC,2009] 

 

                          

Obrázek 5 Ochlazovací techniky. 

Zdroj: MUDr. Škulec R. Vnitřní lékařství 2009 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Endovaskulární chlazení. 

Zdroj: www.csarim.cz 
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Obrázek 7 Hyper-hypotermický vodní systém ke kontrolovanému řízení teploty pacienta  

Zdroj: www.csarim.cz 

 

 

 

 
Obrázek 8 Intranazální chlazení. 

Zdroj: www.csarim.cz 

 

2.5.3 Vybavení potřebné k aplikaci mírné terapeutické hypotermie 

a) periferní žilní kanyly, od každé minimálně dvě: oranžová 14G, bílá 17G, zelená 18G,   

    růžová 20 G 

b) lednice v sanitce v nepřetržitém provozu, která pojme alespoň 4 balení FR 500 ml, tj.                             

     objem alespoň 7 litrů, v lednici mít stále lednicový teploměr 

c) čtyři balení FR 500 ml a dvě balení FR 250 ml výhradně k použití pro hypotermii 

d) teploměr k měření tympanické teploty, uložený v přenosném kufru i batohu 

e) digitální teploměr k měření rektální /bukální/axilární teploty 

f) manžeta k aplikaci infuze přetlakem 

g) základní monitorovací a terapeutické pomůcky (monitor, infuzní sety, ventilátor…) 
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Obrázek 9 Chladící prostředky v sanitce. 

Zdroj: www.zzshmp.cz 

 

 

 

2.5.4. Praktická realizace ochlazovacího procesu 

Realizace ochlazovacího procesu by měla probíhat v těchto krocích: 

 zhodnocení klinického stavu pacienta, změření TK, pulzu, saturace O2, 

CO2, TT,   

 natočení 12-ti svodového EKG 

 odhad tělesné hmotnosti pacienta 

 zajistit k aplikaci chladného fyziologického roztoku samostatný periferní 

žilní vstup  širokou kanylou (17 nebo 14 G), podávání  chladného FR do 

intraoseálního přístupu se nedoporučuje 

 před zahájením ochlazování musí být pacient v hluboké analgosedaci a 

myorelaxaci 

 na základě klinického stavu a tělesné hmotnosti určíme dávku 

chladného FR. Obvyklá  průměrná dávka činí 15 – 20 ml/kg, ale např. u 

nemocných s lehkým srdečním selháním podáváme nižší množství, u 

pacientů s intravaskulární hypovolemií  podáváme dávku nižší apod. 

 chladný FR aplikujeme již během transportu přetlakovou manžetou, 

max. tlak je 300  mm Hg. 

 během ochlazování kontinuelně monitorujeme vitální funkce 
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2.5.5 Časový harmonogram metody 

Terapeutická hypotermie se provádí ve čtyřech fázích : 

Ochlazovací fáze – hypotermii zahájit co nejrychleji po ROSC a tím dosáhnout cílové 

tělesné teploty 33 °C. 

Udržovací fáze – tělesnou teplotu udržujeme v rozmezí 32-34 °C po dobu 12 hodin, po 

jejímž uplynutí ukončíme všechny ochlazovací postupy. 

Fáze kontrolovaného spontánního ohřívání – pacienta necháme spontánně ohřívat za 

neustálé kontroly teploty, která by neměla stoupat rychleji než o 1 °C za hodinu. Na 

cílovou teplotu nemá vystoupat dříve než za 6 hodin.  

Fáze kontroly normotermie – v následujících 48 hodinách by se teplota měla udržovat 

mezi 36 – 37 °C a nesmí překročit 38 °C. [ŠKULEC, 2006] 

 
 

 

2.5.6 Medikace     

K úspěšnému ochlazování je nezbytná hluboká analgosedace a myorelaxace. Brání 

diskomfortu pacienta, chladové reakci a snižuje spotřebu O2. [ŠKULEC, 2009] 

Doporučená medikace a dávkování je iniciálně bolus midazolamu 0,1 mg/kg, fentanylu 

1 mg/kg a pancuronia 0,1mmg/kg. Dále pokračujeme kontinuální infuzí (midazolam 0,1 

mg/kg/hod, fentanyl 1mg/kg/hod a pancuronium 1 mg/kg/min) anebo dalším 

bolusovým podáváním podle potřeby. 

     Použít lze i jiné opiáty v obvyklém dávkování. Z myorelaxancií je nejvhodnější 

parcuronium pro dlouhý efekt s mírným vagolytickým účinkem, akceptovatelné jsou 

vencuronium (iniciální bolus 0,1 mg/kg) a cistracurium (iniciální bolus 0,15 mg/kg). 

[ŠKULEC, 2009] Nejméně vhodné je pipecuronium, jelikož má muskarinový 

bradykardizující účinek. 

Hemodynamickou nestabilitu korigujeme pomocí běžné adrenergní podpory. V rámci 

prevence arytmií je vhodné paušálně podat MgSO4 10% 1 amp, pokud nebyl podán 

během neodkladné resuscitace. 

     Protisrážlivou léčbu pomocí antiagregancií (kyselina acetylosalicylová, clopidogrel) a 

antikoagulancií (heparin) podáváme podle obvyklých indikací a v obvyklých dávkách. 
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     Antibiotiková profylaxe se neliší od běžné praxe po neodkladné resuscitaci, v 

případě podezření na aspiraci lze podat jednorázovou dávku širokospektrého 

antibiotika. 

     Prevence stresového vředu po neodkladné resuscitaci blokátory kyseliny je 

indikovaná, ale není nutné ji zahájit v rámci PNP. [ŠKULEC, 2009] 

 

2.5.7 Monitorace a sledování pacienta  

     U pacienta po celou dobu měříme tělesnou teplotu a to rektální sondou, 

v močovém měchýři, Swanovým-Ganzovým katétrem nebo ušním teploměrem. 

Kontinuálně monitorujeme tepovou frekvenci, EKG, saturaci O2, arteriální krevní tlak a 

centrální žilní tlak (tabulka 2).  Důležité je též laboratorní sledování z důvodu rychlých a 

dynamických změn metabolismu v důsledku navození hypotermie. Z hlediska 

neurologického sledování hodnotíme u pacienta GCS, reakci na bolest, přítomnost 

mydriázy a korneální reflex, kašel či dávení při odsávání, respirační úsilí.   

                           

         

Hemodynamické cíle během léčby 

mírnou hypotermií po srdeční zástavě 

Tepová frekvence (tep/min)                       ˃ 60 

Krevní tlak systolický (mm Hg)                100 - 140 

Srdeční index (l/min/m2) ˃ 2,5 

Saturace O2  (%)                                          99 -  100 

Diuréza (ml/kg/h)                                            ˃1 

PaCO2 (kPa) 4,6 - 5,3 

Tabulka 2 Hemodynamické cíle TH 

Zdroj: MUDr. Škulec R. 
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2.5.8  Terapeutická hypotermie na buněčně úrovni 

     Na fungování organismu má teplota zásadní vliv. Zejména při stavech, kdy jsou jeho 

funkce z důvodu jakékoliv patologie narušeny, ovlivňuje všechny metabolické funkce. A 

to i při fyzikálně chemických procesech, ke kterým dochází u akutních stavů, kdy 

dochází ke kolísání pH. 

     Při selhání transportu energie mezi membránami se buňky snaží udržet si hlavní 

intracelulární kationt – draslík. Ten je vázán na sloučeniny kyseliny fosforečné a 

dochází ke směně za jejich vodíkové ionty. Snížení teploty vede ke i ke snížení této 

směny. 

     Při selhávání přenašečových bílkovin dochází k vyrovnávání iontových poměrů mezi 

intracelulárními a extracelulárními tekutinami v oblasti kationů, což vede k nárůstu 

osmoticky aktivních látek. Fyzikálně chemické děje se zasadí o přesun vody do buněk 

v důsledku snahy o vyrovnání osmotických poměrů a tím dochází k edému buněk, 

případně celého orgánu. Hypotermie tyto děje zpomaluje. 

     Volné kyslíkové radikály jsou hlavním zdrojem poškození organismu po úspěšné 

KPR, zejména v důsledku rychlého podání kyslíku, a podléhají metabolicky aktivním 

enzymům. Ty jsou o to více závislé na teplotě a z toho důvodu se hypotermií aktivita 

těchto enzymů sníží. 

          Tvorba adenosintrifosfátu, který je zcela zásadní pro funkci všech buněk, je 

klasická metabolická reakce závislá na teplotě. Příliš rychlá obnova metabolismu po 

obnovení oběhu ovlivňuje postresuscitační trauma, eventuelně reperfusní poškození. 

Stejně jako u všech enzymatických reakcí i v případě této metabolické dráhy 

hypotermie vede ke zpomalení syntézy ATP a tak zpomalení náběhu plných 

metabolických nároků po obnovení průtoku krve a výměny dýchacích plynů. [WAGNER, 

2013]. 

     Vazba kyslíku na hemoglobin je též velmi ovlivněna teplotou a i tady hraje důležitou 

roli snížený přenos kyslíku k buňkám pod vlivem hypotermie, čímž se snižuje produkce 

kyslíkových radikálů. 
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2.5.9 Komplikace  

     Komplikace TH zahrnují především hemodynamické a metabolické dysbalance. 

Pokles tělesné teploty může být provázen arytmiemi s rizikem fibrilace komor, dochází 

k poklesu srdcového výdeje a periferní vazokonstrikce. Koagulopatie se sníženou funkcí 

trombocytů a celkově hypokoagulačním stavem při inhibici enzymů jsou dalším z rizik. 

Renální komplikace zahrnují riziko myoglobinémie, pokles glomerulární filtrace při 

protrahované hypotermii, iontové dysbalancie, změny kalemie i pH a posun disociační 

křivky hemoglobinu. TH ovlivňuje též imunitní systém, kde dochází ke zpomalení 

specifické imunitní odpovědi se zvýšeným rizikem infekčních komplikací a zhoršeným 

hojením ran. Lokální kožní nekrózy mohou být výsledkem nesprávně aplikované 

metody. 

 

2.5.10 Indikace k předčasnému ukončení TH v PNP 

 recidivující srdeční zástava 

 závažné dysrytmie nereagující na terapii 

 výrazná hypotenze nereagující na podání tekutin nebo katecholaminů 

 závažné krvácivé komplikace 

 rozvoj plicnímu edému při použití RIVA 

 

2.6 Klinická studie 

     Proveditelnost a bezpečnost přednemocničního zahájení terapeutické hypotermie u 

pacientů s OHCA v podmínkách České republiky zkoumala prospektivní observační 

klinická studie PRE-COOL (Pre-hospital Cooling in Cardiac Arrest Patients). Cílem je 

zavedení metody do rutinní klinické praxe. Ve Středočeském a Hradeckém kraji se jí 

zúčastnilo 18 stanovišť ZZS a 23 jednotek intenzivní péče. Ošetřeno bylo 40 pacientů. 

Podáním přibližně 1100 ml chladného fyziologického roztoku o teplotě 4 °C v průměrné 

dávce 12,6 ±6,4 ml/kg během 42,8 ±18,4 minut došlo k bezpečnému ochlazení o 1,4 

±0,9 °C. Přednemocniční a nemocniční mortalita byla 37,4 % a při propuštění 

z nemocnice bylo dosaženo příznivého neurologického výsledku až u 45 % nemocných. 

[ŠKULEC, 2009] 
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2.7 Argumenty pro používání terapeutické hypotermie v PNP 

 2.7.1 Existence kvalitních klinických studií s využitím TH 

     Klinické použití TH bylo analyzováno již v 50. letech minulého století. Zorganizování 

klinických studií předcházela řada let experimentů. V roce 2001 a 2002 byly 

prezentovány výsledky tří studií, které prokázaly příznivý vliv terapeutické hypotermie 

na neurologickou prognózu i mortalitu úspěšně resuscitovaných nemocných pro OHCA. 

Příznivý terapeutický účinek TH v běžné praxi mimo klinické studie potvrdila i podrobná 

analýza finského registru osob se srdeční zástavou. [ŠKULEC, 2010] Bylo publikováno 

několik prací potvrzující účinnost TH u nemocných s asystolií a studie hodnotící vliv 

komplexního neuroprotektivního přístupu na prognózu nemocných (TH, kontrola 

glykémie, křečí a normoventilace, včasné dosažení hemodynamických cílů, provedení 

přímé koronární intervence u AIM). 

 

2.7.2 Absence jiného, podobně účinného postupu 

     I přesto, že se mnoho výzkumných pracovišť soustřeďuje na hledání účinných 

postupů a látek, které příznivě ovlivňují ischemicko-perfuzní poškození (kalciové 

blokátory, barbituráty, blokátory kyslíkových radikálů atd.), zatím žádný ze sledovaných 

postupů nenašel uplatnění v klinické praxi. Terapeutická hypotermie působí velmi 

intenzivně na všechny nepříznivé ischemicko-perfuzní děje, redukuje spotřebu kyslíku 

o 5-8 % na každý stupeň poklesu TT a globálně zpomaluje činnost metabolismu, 

přičemž snižuje produkci toxických metabolitů a snižuje nároky na přísun energetických 

substrátů. 

 

2.7.3 Lepší klinické výsledky při časném zahájení TH 

     V současné době panuje všeobecný názor, že čím dříve je zahájeno ochlazování a 

čím dříve je pacient ochlazen na cílovou teplotu, tím vyšší je šance na ovlivnění 

neurologického výsledku. Žádná randomizovaná studie však dosud nepřinesla 

jednoznačný důkaz o přínosu co nejčasnějšího zahájení terapeutické hypotermie. 

[ŠKULEC, 2010] Avšak hypotézu zásadního významu TH podporuje řada předpokladů a 
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faktů, jako např. průběh rozvoje ischemicko-perfuzního poškození, příznivé výsledky 

experimentů na zvířatech, výsledky klinických studií. 

 

 

2.7.4 Používání metody v jiných indikacích 

     TH se v klinické praxi na řadě pracovišť používá u většiny pacientů, bez ohledu na 

iniciální rytmus či příčinu zástavy. Je také metodou v terapii perinatální asfyxie, 

probíhají klinické studie u pacientů s cévní mozkovou příhodou a má příznivý vliv na 

snížení intrakraniálního tlaku u nemocných s nitrolební hypertenzí. 

 

2.7.5 Jednoduchost, bezpečnost a finanční nenáročnost  

     Nejčastěji využívaná ochlazovací metoda v přednemocniční péči je RIVA, jejíž hlavní 

výhodou je snadná aplikovatelnost, účinnost provedení a v neposlední řadě také to, že 

neovlivňuje hematologické ani biochemické laboratorní parametry. Dobře použitelnou 

metodou je též povrchové ochlazování pomocí hluboce podchlazených obkladů. 

 

2.7.6 Dobrá návaznost péče 

     Metodu TH v nemocnicích v ČR používalo na konci již na konci roku 2008 více než 63 

% jednotek intenzivní péče poskytujících poresuscitační péči, z čehož nejvyšší počet byl 

u oddělení ARO a dále pak na koronárních jednotkách. Koncept přednemocniční TH 

podporuje a usnadňuje také hustá síť kardiocenter v ČR, kam jsou pacienti často 

z terénu transportováni a kde je jim poskytována celková urgentní reperfuzní léčba. 

 

2.7.7 Organizace přednemocniční strategie 

     Použití TH u PNP  vyžaduje zajištění spolehlivé sítě spolupracujících pracovišť na 

úrovni kraje. [ŠKULEC, 2009] 

Nezbytná je spolupráce: 

 proškolených pracovníků a vybavených výjezdových stanovišť ZZS 
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 cílových pracovišť v nemocnicích, která jsou schopna neprodleně pokračovat 

v TH 

 operačních středisek ZZS, která vyberou vhodné cílové pracoviště 

 letecké záchranné služby 

 

2. 8 Názory odborné veřejnosti na používání metody TH 

     Často kladené dotazy, které zaznívají při odborných diskusích v České republice i na 

mezinárodním fóru, se pokusil shrnout MUDr. Škulec, průkopník metody terapeutické 

hypotermie v ČR. Formuloval je do 8 bodů a ke každému z nich podal krátký komentář. 

Argumenty proti zahajování mírné terapeutické hypotermie v přednemocniční péči a 

odpovědi na ně: 

 

1. Pro metodu není průkaz redukce mortality randomizovanou klinickou studií. 

Řada postupů v intenzivní medicíně není podpořena randomizovanou studií. Celé 

spektrum dalších poznatků však hovoří pro použití TH v PNP, včetně nedávných studií. 

 

2. V terénu nelze spolehlivě zhodnotit indikace a kontraindikace metody (např. 

diagnostikovat krvácení do mozku apod.). 

V terénu jsou pro zahájení ochlazování používána stejná kritéria jako v nemocnici, jež 

jsou navíc velmi široká. U nemocných, kteří nemají klinicky jasnou kontraindikaci, by 

byla TH pravděpodobně zahájena i v nemocnici. 

 

3. Máme k dispozici účinné ochlazovací metody? 

Klinické studie zmíněné v textu prokázaly dostatečnou účinnost ochlazovacích metod 

použitelných v PNP. 
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4. Metoda odvádí záchranný tým od důležitějších úkolů při ošetřování nemocného po 

KPR a může dojít ke zdržení transportu. 

Ochlazování nesmí zasahovat do procesu KPR. Přichází na řadu až během transportu, 

kdy je pacient obvykle pouze sledován. Klinické studie navíc prokázaly, že metoda 

transport neprodlužuje. 

 

5. Transportní časy jsou často krátké a zahajovat ochlazování se nevyplatí. 

Je pravda, že transportní časy 5–10 min jsou hraniční pro zahájení ochlazování. I když 

se však nepodaří do příjezdu do nemocnice TT snížit na požadovanou hodnotu < 34 °C, 

samotný fakt zahájení TH pravděpodobně urychlí i návaznost v nemocnici. Navíc jsou 

pacienti často transportováni do kardiocentra, což je obvykle spojeno s delším 

transportním časem. 

 

6. Nehrozí vznik nežádoucích účinků hypotermie v PNP? 

Hypotermie může být doprovázena nežádoucími účinky, obvykle však až po dosažení 

terapeutické teploty, tedy po předání v nemocnici. 

 

7. Volumexpanze chladným roztokem ihned po ROSC může vést k oběhové 

nestabilitě. 

U nemocných po ROSC je typická dobrá reaktivita na volumexpanzi a několik studií 

prokázalo, že volumexpanze po ROSC chladným roztokem má na hemodynamiku 

neutrální nebo příznivý vliv. 

 

8. Vybavení sanitních vozů pro používání TH je příliš nákladné. 

Minimální pořizovací náklady pro používání techniky RIVA nepřesahují 10 000 Kč na 

jednu sanitku.  
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3 Kazuistiky 

Kazuistika č. 1 

     Muž, 29 let, kuřák, při fotbalovém zápase postižen bolestí na hrudi. V rodinné 

anamnéze pozitivní ischemická choroba srdeční. Po 10 minutách upadl do bezvědomí 

se zástavou dechu. Přihlížejícími byla zahájena laická neodkladná resuscitace a volána 

linka 155. Operátorkou dispečinku byla prováděna telefonicky asistovaná neodkladná 

resuscitace. Na místo události byla vyslána posádka RLP, která dorazila 12 minut od 

přijetí výzvy.  

Diferenciální diagnostika: 

- srdeční arytmie, respirační insuficience, různé příčiny hypotenze, 

       akutní infarkt myokardu 

Cíl PNP:  

obnova základních životních funkcí, minimalizace poškození organismu 

v důsledku hypoxie, předání pacienta do zařízení definitivního ošetření 

Terapie v PNP:  

1. Pokračování v rozšířené neodkladné resuscitaci 

- napojení na EKG - iniciálním rytmem byla fibrilace komor, po prvním 

defibrilačním výboji 200 J bylo dosaženo bez další farmakoterapie spontánního 

oběhu. Dvanáctisvodové EKG prokázalo blokádu pravého Tawarového raménka 

a akutní infarkt myokardu s elevacemi ST úseku.  

2. Monitorace základních životních funkcí 

- TK 180/110, tep 100/min, saturace O2 na umělé plicní ventilaci s FiO2 1,0 98%, 

tělesná teplota 37 °C 

3. Farmakologie 

- heparin, 10 000 jednotek; z důvodu zabránění koagulace krve 

- acetylsalicylát, 500 mg; zabránění agregaci krevních destiček 

- diazepam, 30 mg; odstranění nervového a svalového napětí 
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- pipecuronium, 16 mg;  cílem svalová relaxace 

4. Terapeutická hypotermie  

- aplikace chladného fyziologického roztoku s cílem zabránit poškození 

mozkových buněk, snížení energetických nároků organismu a spotřeby kyslíku 

- dávka během transportu 2750 ml (30 ml/kg)  

5. Následná péče ve zdravotnickém zařízení 

- Pacient dovezen oběhově stabilní bez katecholaminové podpory, tělesná 

teplota při předávání byla 34,5 °C. Urgentní koronarografie potvrdila klinickou 

diagnózu a prokázala akutní uzávěr, který byl zprůchodněn aspirací trombu a 

implantací stentu. Echokardiografické vyšetření zjistilo akinezu hrotu levé 

komory s normální systolickou funkcí levé komory s EF 60 %. Na sále se 

pokračovalo v TH pomocí ledových obkladů po dobu 12 hodin.  

- Poresuscitační průběh byl lehký, bez orgánových komplikací. Pacient byl druhý 

den hospitalizace extubován a osmý den propuštěn domů bez neurologického 

deficitu. I pozdější elektrofyziologické vyšetření bylo negativní, tudíž nebyla 

nutná implantace kardioverter-defibrilátoru. Pacientovi se daří dobře, 

pravidelně dochází na kontroly ke kardiologovi, přestal kouřit, dodržuje zásady 

prevence a dále hraje fotbal.   

 

Kazuistika č. 2 

     Muž, 67 let, hypertonik, nekuřák, před několika lety prodělal ataku vředové choroby 

gastroduodenální a v minulosti léčen pro depresivní syndrom. Cizinec, s rodinou na 

dovolené v České republice. V nočních hodinách byl probuzen bolestí na hrudi a po 

krátké době upadl do bezvědomí. Syn nemocného začal provádět resuscitaci dle 

pokynů dispečerky ZZS. K případu byla vyslána posádka RLP, která přijela na místo za 9 

minut. 

Objektivní nález: 

- pacient nalezen v posteli, ležící na zádech 
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-  cyanotický, zvratky v dutině ústní 

- bezvědomí, bezdeší 

Diferenciální diagnostika: 

- srdeční arytmie, respirační insuficience, různé příčiny hypotenze, akutní infarkt 

myokardu 

Cíl PNP:  

- obnova základních životních funkcí, minimalizace poškození organismu 

v důsledku hypoxie 

Terapie v PNP: 

1. Pokračování v rozšířené neodkladné resuscitaci 

- napojení na EKG – iniciálním rytmem fibrilace komor, odhaleny nespecifické 

depolarizační změny a prodloužení QT intervalu. Jako klinická příčina OHCA byl 

určen akutní koronární syndrom bez elevací ST úseku 

- aplikována defibrilační energie 2200 J, obnovy oběhu dosaženo 13 minut od 

zahájení ALS 

2. Monitorace životních funkcí 

- TK 105/65, tepová frekvence 100/min, saturace O2 99 % na umělé plicní 

ventilaci s FiO2 1,0 96 % a tělesná teplota 36,1 °C 

3. Farmakologie 

- adrenalin, celkem 4 mg; ke stimulaci funkce srdce, dilataci cév příčně 

pruhovaného svalstva a bronchů 

- atropin, 1 mg; spasmolytický účinek na hladké svalstvo, proti arytmii, zrychluje 

srdeční činnost, snižuje sekreci žláz 

-  heparin, 7500 j; z důvodu zabránění koagulace krve 

- acetylsalicylát, 500 mg; zabránění agregaci krevních destiček 

- methylprednisolon, 250 mg; protizánětlivý, imunosupresivní a antialergický 

účinek 

- midazolam, 5 mg; antikonvulzivní, myorelaxační, sedativní účinky 
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- sufentanyl, 2 ml; krátkodobý a silný analgetický účinek 

- pipecuronium, 8 mg; cílem svalová relaxace, hlavně uvolnění dýchacích svalů 

-  MgSO4 10 %, 20 ml; proti křečím 

4. Terapeutická hypotemie 

- změření tělesné teploty (36,1 °C) 

- zahájeno ochlazování metodou RIVA 

- během transportu podáno 1500 ml chladného fyziologického roztoku (19 

ml/kg) 

- tělesná teplota při předání 33,2 °C 

5. Následná péče ve zdravotnickém zařízení 

- Pacient byl předán na intenzivní lůžko koronární jednotky kardiocentra oběhově i 

ventilačně stabilní, bez katecholaminů. V nemocnici pokračovali v TH po dobu 24 hodin 

pomocí ledových obkladů. Vstupní laboratorní parametry byly příznivé s pH 7,34. 

Kardiálně byl nadále stabilní s mírnou systolickou dysfunkcí levé komory s ejekční frakcí 

50 %. Byla upřesněna diagnóza na akutní infarkt myokardu bez elevací ST úseku na 

přední stěně, bez indikace koronarografie.  

-  Další poresuscitační průběh byl středně těžký s drobnou aspirační bronchopneumonií 

vpravo, krátce s edémem mozku a epileptoidními křečemi. Desátý den hospitalizace 

spontánně ventiloval, rozuměl v anglickém jazyce a byl přeložen asistenční službou do 

Holandska. Devět měsíců po NZO poslal děkovný dopis, finální neurologický výsledek 

byl normální. 

 

 

Obrázek 10. Časové osy přednemocniční péče ke kazuistikám číslo 1 a 2. 
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Obrázek 11. : Křivky EKG ke kazuistikám číslo 1 a 2. 

 

Kazuistika č. 3 

     Muž, 82 let, hypertonik s ischemickou chorobou srdeční po trojnásobném 

aortokoronárním bypassu před 7 lety pro akutní infarkt myokardu. V odpoledních 

hodinách a bez prodromů upadl do bezvědomí s bezdeším, přítomna byla manželka. 

Okamžitě byla volána linka 155 a zahájena TANR. Posádka RLP dorazila na místo 10 

minut od přijetí výzvy.  

Objektivní nález: 

- pacient nalezen na zemi, ležící na zádech 

- bezvědomí, bezdeší 

- prováděna laická resuscitace dle pokynů dispečera KOS 

Cíl PNP: 

- obnova spontánního oběhu, minimalizace poškození organismu hypoxií 

Terapie v PNP: 

1. Pokračování v rozšířené neodkladné resuscitaci 

-    použití kardiopumpy pro masáž srdce 

-   napojení na EKG, zjištěna asystolie 

-   vyhodnocení stavu jako akutní infarkt myokardu s elevacemi ST boční stěny   

     s nitrokomorovou poruchou rytmu 

-   po třech defibrilacích o energii 200 J bylo dosaženo ROSC 

-   v místech masáže zjištěn krvácející defekt, později ověřen jako dosud nepoznaný   

   pooperační sternální píštěl 



 35 

     2.  Farmakologie  

     -   adrenalin, 3 mg; ke stimulaci funkce srdce 

     -  amiodaron, 300 mg; ke znovunastolení normálního srdečního rytmu 

     -  heparin, 500 j; z důvodu zabránění koagulace krve 

    -  acetylsalicylát, 500 mg; zabránění agregaci krevních destiček 

    -  pipecuronium, 4 mg; cílem svalová relaxace 

    - dopamin a noradrenalin kvůli hypertenzi 

   3. Terapeutická hypotermie 

   -  podání 1500 ml chladného fyziologického roztoku 

   -  pokles tělesné teploty z 36,5 °C na 35 °C 

   4.  Následná péče ve zdravotnickém zařízení 

  - Při příjmu pacienta na koronární jednotku bylo EKG již bez elevací ST úseku,   

pokračovalo se v TH metodou intravaskulárního katedrového ochlazování po dobu 24 

hodin. Echokardiografické vyšetření prokázalo hypertrofii levé komory s akinezou 

hrotu a spodní stěny, těžkou systolickou dysfunkci levé komory s ejekční frakcí 30 % a 

těžkou degenerativní aortální stenózu. Jako klinická příčina zástavy oběhu byla 

stanovena recidiva akutního infarktu myokardu spodní stěny bez elevací ST úseku 

v terénu těžké aortální stenózy se srdečním selháváním.  

 - Jako řešení byla zvolena katetrizační metoda a druhý den hospitalizace byla 

provedena perkutánní balónková valvuloplastika aortální chlopně a implantace stentu 

do kritické stenózy žilního bypassu na pravou věnčitou tepnu. Poresuscitační průběh 

byl středně těžký, došlo k sepsi při ventilátorové bronchopneumonii a akutnímu 

selhání ledvin, které vyžadovalo jednu proceduru hemodialýzy.  

     Pacient byl devátý den extubován a s obrazem lehkého posthypoxického postižení 

po 17 dnech přeložen do své spádové nemocnice k rekonvalescenci. Odtud byl 

v dobrém stavu s příznivým neurologickým výsledkem propuštěn domů. 
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Obrázek 12 Časová osa přednemocniční péče ke kazuistice číslo 3. 

 

Kazuistika č. 4 

     Na ARO byl přivezen muž po dopravní nehodě s tonutím a po úspěšné resuscitaci. 

Byl podchlazený, bez reakcí na zevní podnět. Dle záznamu lékaře RLP byl v autě pod 

vodní hladinou asi 30 minut. Po vyproštění a 20 minutové KPR u něho byla obnovena 

srdeční akce.  

Stav pacienta při předání od ZZS: 

- bez reakcí na zevní podnět 

- zaintubovaný, na řízené ventilaci 

- zornice anizokorické 

- oběhově nestabilní 

- dýchání oboustranně slyšitelné 

- bez zjevných známek jiného poranění 

Vyšetření pacienta: 

- laboratorně prokázána hypokalemie, alkalóza, porucha koagulace 

- RTG lebky bez traumatických změn 

- RTG plic prokázalo plicní edém 

- Na EKG patrný diafragmatický AIM 

- CT ukázalo frakturu baze lební 

- Abnormní záznam EEG, postanoxická encefalopatie 
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Ošetřovatelské diagnozy: 

1. Hypotermie z terapeutických důvodů 

2. Změněné vědomí z důvodu hypoxie, analgosedace 

3. Nemožnost spontánní ventilace z důvodu respirační insuficience 

4. Riziko porušení integrity kůže z důvodu plné imobility 

5. Zvýšené riziko infekce z důvodu zajištění invazivních vstupů 

6. Změněné funkce vnitřních orgánů z důvodu hypoxického poškození 

Úvodní  terapie na oddělení ARO: 

- provedena kanylace vena jugularis, arteria radialis a periferní žíly; z důvodu 

měření arteriálního a centrálního žilního tlaku a odběrům krve 

- zavedena nosogastrická sonda, kvůli odvodu žaludečního obsahu a močový 

katétr, kvůli sledování diurézy 

- zahájena terapie oběhu, ABR, poruch koagulace, podpora diurézy, 

antiedematózní léčba; kvůli sledování stavu vnitřního prostředí a proti otokům 

- započata mírná terapeutická hypotermie pomocí ledových obkladů,  

- pacientovi podána analgosedace, z důvodu tolence UPV; heparinizace, jako 

prevence embolie;  antibiotika, preventivní opatření proti infekci 

Následná  terapie a průběh léčby: 

- po 48 hodinách bylo ukončeno chlazení a vysazeno tlumení 

- další den opět nasazena analgosedace; kvůli zklidnění a analgetickému účinku, 

neboť došlo k dráždivá reakci na tracheální kanylu 

- provedeno kontrolní neurologické vyšetření; z důvodu zjištění stavu mozkových 

buněk, výsledkem přítomnost postanoxické poškození mozku 

-  provedeno EKG; bez akutních změn 

- změřená diuréza dobrá 

- pacient afebrilní, anizokorie 
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- pátý den na ventilačním režimu pacient interferuje s ventilátorem; zvrací 

z důvodu intolerance trachostomické kanyly, má třesavku, bulby stáčí nahoru. 

- šestý den pacient reaguje na slovní podnět, zornice izokorické, oběhově 

stabilní, diuréza v normě, dýchání alveolární 

- sedmý den zcela odtlumený, extubován, O2 maskou, neorientován místem a 

časem, snížená svalová síla.  

Během následující čtyřdenní hospitalizace dochází ke zlepšení vědomí, pacient 

spolupracuje, bez otoků a dekubitů. Přeložen na interní JIP k doléčení. 

 

Kazuistika č. 5 

Muž, 68 let. Nahlášeno jako bezvědomí na ulici. Při příjezdu RLP nalezen muž ležící na 

chodníku, v bezvědomí. Kolemjdoucí zahájili laickou resuscitaci, posádka dorazila na 

místo 4 minuty po obdržení výzvy.  

Terapie v PNP: 

1. Pokračování v rozšířené neodkladné resuscitaci 

- dle EKG zjištěna fibrilace komor 

- posádka pokračuje v KPR, po 15 minutách obnovena účinná, ale nestabilní akce, 

která se ale po dalších 9 minutách stabilizovala 

2. Monitorace základních životních funkcí 

-  TK 160/100, pulz 100/min, saturace O2 % 

- během transportu se objevují spontánní nádechy, polykání a flekční pohyby 

horních končetin 

3. Terapeutická hypotermie v PNP 

- u pacienta zahájeno ochlazování okolním sněhem 

- chlazen byl hrudník, třísla a karotidy 
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4. Následná péče  

- při předávání pacienta v nemocnici TT 34,8 °C, MAP 125 mm Hg, pulz 115/min, 

sinusový  rytmus 

- vstupní EF LK 30 %, později zlepšení na 45 %; z důvodu srdeční ischemie dochází 

k vypuzení sníženého objemu krve z komory do oběhu 

5. Terapie a vyšetření 

- příčinou zástavy zjištěno STEMI zadní stěny 

- pokračováno v terapeutické hypotermii; z důvodu předpokládaného lepšího 

neurologického výsledku 

- během léčby podpora noradrenalinem a dobutaminem; z důvodu tlakové 

podpory  

Doba hospitalizace u pacienta byla 47 dní, z toho 12 dní na umělé plicní ventilaci. 

Na závěr pacientovi implantován kardioverter, jako prevence arytmií. 

 

Kazuistika č. 6 

      Muž, 69 let, nalezen v bytě v bezvědomí. Posádka RLP dorazila na místo za tři 

minuty od přijetí výzvy.  

 

Objektivní nález: 

- u  pacienta lapavé dechy; zbytková aktivita prodloužené míchy 

- cyanoza; příčinou nedostatečné okysličení krve kyslíkem 

- laicky neresuscitován 

Terapie v PNP: 

Zahájení  rozšířené neodkladné resuscitace 

- dle EKG zjištěna fibrilace komor 

- během dvou minut došlo k obnovení nestabilní akce, dvakrát ještě zaznamenána      

   fibrilace  komor 

- po dalších 10 minutách akce stabilní 
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Monitorace základních životních funkcí 

-  TK 90/60, saturace O2 100 % 

- dle EKG zjištěny významné elevace ST na přední stěně 

Terapie v nemocničním zařízení: 

- prováděno ochlazování pomocí chladného fyziologického roztoku, z důvodu     

  předpokládaného lepšího neurologického výsledku 

- při předání teplota pacienta 34,1 °C,  MAP 90 mm Hg, pulz 90/min, sinusový rytmus. 

- pokračování v hypotermii  přikládáním ledových obkladů na třísla a karotidy, pacient      

  uložen  na ledové lůžko 

- jako příčina zástavy stanoven STEMI přední stěny fibrilací komor 

- pacientovi provedena akutní angioplastika; z důvodu roztažení věnčité tepny 

- podpora noradrenalinem a dobutaminem; jako tlaková podpora 

Doba hospitalizace 28 dní, na UPV 2 dny. 

 

Kazuistika č. 7 

     V červenci 2007 byla provedena první improvizovaná hypotermie v terénu posádkou 

ZZS. Na dispečink ZZS byl nahlášeno bezvědomí u muže (77 let), který zkolaboval na 

zahradě svého domu.  

 

Laická první pomoc na místě: 

- přítomna vnučka postiženého, zjištěn nehmatný pulz, dle pokynů dispečerky 

KOS zahájila asistovanou  laickou resuscitaci do příjezdu ZZS 

 Cíl PNP: 

- zajištění základních životních funkcí, transport pacienta na pracoviště definitivního   

  ošetření 
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Terapie PNP: 

- dojezd posádky ZZS  na místo 11 minut od přijetí výzvy, okamžité převžetí KPR 

- spontánní cirkulace oběhu obnovena během 30 minut 

- pacientovi měřena tělesná teplota, která byla průměrně 37 °C 

- lékař se rozhodl již na místě zahájit mírnou hypotermii 

- posádka požádala rodinu o vložení 500 ml fyziologického roztoku do domácího   

  mrazícího boxu 

- po zajištění pacienta aplikován chladný roztok nitrožilně přetlakem 

- pro další snížení tělesné teploty použila posádka veškerý obsah mrazícího boxu rodiny   

 do igelitových sáčků a obložila jím pacienta 

Transport trval 20 minut a během něj nedošlo k žádným komplikacím. Tělesná teplota 

při předání pacienta do kardiocentra byla 36,5 °C. 
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Diskuze 

      

     Jako cíl své práce jsem si stanovila vytvořit ucelený přehled týkající se terapeuttické 

hytopermie, což se mi myslím podařilo. Zpočátku jsem váhala, jestli téma, které jsem si 

zvolila, budu umět vůbec zpracovat. Navštívila jsem lékařskou knihovnu ve zlínské 

Baťově nemocnici, ale mnoho podkladů jsem tam nenašla. Teprve hledáním na 

internetu jsem se postupně dopracovávala k odborným článkům a výňatkům z různých 

odborných konferencí. Zásadní pro mě bylo spojení s MUDr. Škulcem ze ZZS 

Středočeského kraje, který se této problematice u nás věnuje už několik let a který mi 

poskytl odborné informace, ale i osobní zkušenosti ze své práce při aplikaci 

terapeutické hypotermie. Díky jeho článkům, přednáškám a studiím se mi podařilo  

lépe pochopit účinky terapeutické hypotermie a naplnit dílčí cíle mé práce. 

     Při své praxi u Zdravotnické záchranné služby jsem se ale s velkým pochopením své 

práce nesetkala. Myslím, že většina záchranářů o této metodě  ví, ale jen všeobecné 

informace. Jejich snahou sice je poskytnout pacientovi co nejlepší ošetření a péči, ale 

chybí chuť zavádět nové náročné postupy, kde není zcela jasně prokázána 100 % 

účinnost.  

     Práce na tématu terapeutické hypotermie mně nakonec velmi bavila. Dozvěděla 

jsem se mnoho zajímavého o fungování a reakcích organismu  a  o vlivu teploty na 

lidský organismus. Myslím ale, že je to velmi obsáhlé a náročné téma a že bude ještě 

nějaký čas trvat, než se rutinně začlení do neodkladné předlékařské péče.  
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Závěr 

     V teoretické části své práce jsem popsala fungování organismu, principy 

termoregulace a vliv teploty na lidský organismus. V praktické části jsem popsala 

kazuistiky, ve kterých byla aplikována terapeutická hypotermie u pacientů po KPR.  

     Vše nasvědčuje tomu, že zahájení ochlazování po úspěšné resuscitaci již 

v přednemocniční péči lze dle dosavadních údajů považovat za účinný a snadno 

proveditelný postup. I když studie vlivu terapeutické hypotermie stále probíhají, 

dosavadní výzkumy a sledování ukázaly, že hypotermie potlačuje rozvíjející se 

reperfuzní poškození organismu po náhlé zástavě oběhu. Pro účinné používání této 

metody již v přednemocniční péči je však nezbytné splnit určité předpoklady. 

Z pohledu ZZS je to zejména zajištění technického vybavení sanitek k použití této 

metody, proškolení a stálé vzdělávání zdravotníků záchranných služeb v této oblasti a 

navázání úzké regionální spolupráce s cílovými léčebnými zařízeními, zejména 

kardiocentry. 

     Existuje řada argumentů podporující tento postup, avšak výzkumy stále probíhají a 

jako zásadní je i nadále kvalitní laická první pomoc s návazností ALS dle doporučených 

postupů. 

     Aktuální klinický výzkum týkající se terapeutické hypotermie je zaměřen na 

optimalizaci současných ochlazovacích přednemocničních postupů, vývoj nových 

přenosných přístrojových metod, které budou mít minimální nároky na obsluhu, na 

studium využití terapeutické hypotermie již během KPR a na kombinaci hypotermie 

s dalšími neuroprotektivními postupy. 
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Резюме 

 

 

Для своей выпускной работы  я выбрала тему „Терапевтическая 

гипотермия“.  

В теоретической части я описала принцип терморегуляции, влияние 

температуры на человеческой организм и основное воздействие 

гипотермии на  ценральную систему человека. В практической части  я 

описала случаи, в которых  практиковалась терапевтическая гипотермия у 

пациентов с сердечно-лёгочной недостаточностью. 

Полученные данные говорят о том,  что воздействие  охлаждения после 

успешной реанимации еще в доврачебной помощи можно рассматривать 

как эффективное и легко осуществимое действие, уменьшающее 

повреждение организма после остановки кровообращения.  

Для эффективного проведения данной процедуры необходимо 

определённые  условия, такие как, например, необходимое техническое 

оснасщение машин  скорой помощи, обучение фельдшеров проведению 

процедуры, а также согласование в применении метода гипотермии  с 

целевыми медицинскими учреждениями. 

В будущем применение терапевтической гипотермии  должно стать 

необходимой частью реанимационных мероприятий в реаниматологии, 

кардио- и нейрохирургии. 
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Seznam zkratek: 

ROSC – obnovení spontánního oběhu 

PNP – přednemocniční neodkladná péče 

TT – tělesná teplota 

O2 - kyslík 

GCS – Glasgow coma scale 

CMP – cévní mozková příhoda 

RLP – rychlá lékářská pomoc 

EKG – elektrokardiografie 

EEG – elektroencefalografe 

FR – fyziologický roztok 

TK – tlak krve 

EF – ejekční frakce 

TH – terapeutická hypotermie 

ALS – amyotrofická laterální skleróza 

OHCA – náhlá zástava oběhu mimo nemocnici 

RIVA – rychlá intravenózní aplikace 

NZO – náhlá zástava oběhu 

TANR – telefonicky asistovaná resuscitace 

RTG – rentgenové vyšetření 

AIM – akutní infarkt myokardu 

ABR – acidobazická rovnováha 

ARO – anesteziologicko-resuscitační oddělení 

JIP – jednotka intenzivní péče 

EF LK – ejekční frakce levé komory 

MAP – střední arteriální tlak 

KOS – krajské operační středisko 

 

 

 

 

 


